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ÄÈÑÊÓÑÈÈ

ÊÀÊ È ÊÎÉ ÍÀÑËÅÄßÂÀ Â ×ÅÒÂÚÐÒÈ 
ÍÀÑËÅÄÑÒÂÅÍ ÐÅÄ

Âàñèë Ïåòðîâ*

1. Критикуваното мне ние
В съ деб на та прак ти ка1 и в теорията2 по настоящем би ту ва ед-

но раз би ра не за насле дя ва не то в чет вър тия наслед ствен ред 
(насле дя ва не то на съ ребре ни те род ни ни от тре та до шеста 
степен), което аз смя там за погреш но. На опро вер га ва не то му е 
пос ве те на и настояща та ста тия.

В как во се състои то ва схва ща не? Не се спо ри, че уста но ве-
ният със ЗИД ЗН, обн., ДВ, бр. 60 от 24 юли 1992 г., чет вър ти 
наслед ствен ред на съ ребре ни те род ни ни от тре та до шеста сте-
пен е раз ли чен от пър ви те три в то ва, че пред виж да насле дя ва не 
по па рен те ли (съ ребре ни линии), а не по гра ду ал на та систе ма (по 
степени). Не се спо ри и че в то зи наслед ствен ред ня ма насле дя-
ва не по пра во на за мества не, а насле дя ва не то е по гла ви.

Три при ме ра ще пояс нят те зи две аб со лют но без спор ни в 
теорията и прак ти ка та (и ка те го рич но вер ни спо ред мен) по ло же-
ния.

Пример пър ви. Почива насле до да те лят и оста вя за наслед ни-
ци два ма чи чов ци по ба щи на ли ния, вуй чо и три ле ли по майчи на 

* Съдия в Софийския ра йо нен съд, док тор по пра во.
1 Р. № 205/11.05.2010 г. по гр. д. № 1889/2008 г. на ВКС, II г. о.; 

Р. № 2/12.03.2020 г. по т. д. № 1429/2019 г. на ВКС, I т. о.
2 Цанкова, Ц. Промените в наслед стве но то право. С.: УИ „Св. Климент 

Охридски“, 1994, с. 74; Матеева, Е. – В: Цанкова, Ц., Е. Матеева, М. Марков, 
Веселин Петров, Д. Танев, И. Георгиев. Закон за наследството. 
Научноприложен коментар. С.: Труд и право, 2016, с. 134; Станева, А. 
Наследствено право. С.: Сиела, 2022, с. 104.



40 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 12/2022

ли ния. Ако в чет вър ти ред има ше за мества не, то три те ле ли и 
вуйчо то би ха по лу чи ли об що 1/2 част, съ от вет на на де ла на 
майка та, или по 1/8 част, до ка то два ма та чи чов ци щя ха да по лу-
чат об що де ла на ба ща та, или по 1/4 част все ки. Но за мества не в 
чет вър ти ред ня ма (та ка ТР № 3/1994 г., ОСГК) и е без спор но, че 
до кол ко то всич ки те зи наслед ни ци са от тре та сте пен, те насле дя-
ват по рав но, по гла ви, т.е. все ки ще по лу чи по 1/6 част.

Пример вто ри. Почива насле до да те лят и оста вя за наслед ни-
ци дя дов брат и пър ви бра тов чед. Дядовият брат е от 4-та сте пен, 
как то и пър вият бра тов чед. По от ме не ния ЗН, при кой то насле дя-
ва не то в чет вър ти наслед ствен ред е би ло по гра ду ал на та, а не по 
па рен тел на та систе ма – арг. от чл. 27 ЗН (1890), насле дя ва не то е 
би ло съ що по гла ви (без да се пра ви раз ли ка меж ду майчи на та и 
ба щи на та линия), но без под реж да не на съ ребре ни те спо ред па-
рен тел на та ли ния. Това оз на ча ва, че по от ме не ния за кон дя до вият 
брат и пър вият бра тов чед, тъй ка то и два ма та са от 4-та сте пен, 
ще по лу чат по рав но по 1/2 ид. ч. от наслед ство то. Сега оба че 
чл. 8, ал. 4, изр. 2 ЗН уста но вя ва пре дим ство на па рен те ли те – по-
близ кият по сте пен и низ хо дя щият на по-бли зък по сте пен из-
ключ ват по-да леч ния по сте пен. Първият бра тов чед е от па рен те-
ла та на дя до то на насле до да те ля (съ ребре на та ли ния се просле дя-
ва на зад от пър вия бра тов чед през чи чо то /вуйчо то /ле ля та до 
дядото). Дядовият брат пък е от па рен те ла та на пра дя до то или 
пра ба ба та на насле до да те ля (съ ребре на та ли ния се просле дя ва 
на зад от дя до вия брат до пра дя до то или прабабата). Парентелата 
на вто рия е по-да леч на и за то ва пър вият бра тов чед е при зо ван 
към насле дя ва не, а дя до вият брат е из клю чен.

Пример тре ти. Почива насле до да те лят и оста вя за наслед ни-
ци дя дов брат и де те, респ. внук на пър ви бра тов чед. Дядовият 
брат е от 4-та сте пен, а де те то, респ. вну кът на пър вия бра тов чед 
са от 5-а и 6-а сте пен. Въпреки из вестна та непре циз ност на фор-
му ли ров ка та на чл. 8, ал. 4, изр. 2 ЗН смя там за на пъл но пра вил на 
те за та, че в чет вър тия наслед ствен ред е уста но ве на чиста та па-
рен тел на систе ма, а не сме се ната гра ду ал но-па рен тел на. Това 
озна ча ва, че де те то, респ. вну кът на пър вия бра тов чед, въпре ки че 
са от по-да леч на сте пен от дя до вия брат, са при зо ва ни към насле-
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дя ва не3, тъй ка то те са от па рен те ла та на дя до то или ба ба та на 
насле до да те ля, до ка то дя до вият брат, как то се по со чи, е от па рен-
те ла та на пра дя до то и е из клю чен от насле дя ва не.

Всички те зи по ло же ния спо ред мен са без спор ни.
Спорно и спо ред мен погреш но е схва ща не то, че чет вър тият 

наслед ствен ред има още ед на осо бе ност в срав не ние с пред ход-
ни те три, а имен но: че и от ка зът от наслед ство на съ ребрен род-
ни на от ед на сте пен не пре чи за при зо ва ва не то към насле дя ва не 
на не го ви те низ хо дя щи, съ ребре ни от след ва ща сте пен в чет вър ти 
ред. Казано по-просто, спо ред ци ти ра ни те в пър ви те две бе леж ки 
под ли ния ав то ри и съ деб на прак ти ка при от каз от наслед ство от 
един стве ния или от всич ки наслед ни ци от тре та сте пен се при зо-
ва ват наслед ни кът или наслед ни ци те от чет вър та сте пен; при от-
каз от наслед ство от един стве ния или от всич ки наслед ни ци от 
чет вър та сте пен се при зо ва ват наслед ни кът или наслед ни ци те от 
пе та сте пен; и накрая – при от каз от наслед ство от един стве ния 
или от всич ки наслед ни ци от пе та сте пен се при зо ва ват наслед ни-
кът или наслед ни ци те от шеста сте пен.

Вярно ли е оба че, че ако напри мер един стве на та ле ля на 
насле до да те ля се от ка же от наслед ство, нейни те де ца – пър ви те 
бра тов че ди, се при зо ва ват към насле дя ва не? Не е ли вяр но дру-
го – че при от каз на ле ля та нейно то пра во на насле дя ва не се по га-
ся ва и се при ла га чл. 11 ЗН (дър жа ва та по лу ча ва наслед ство то, а 
об щи на та – по со че ни те в нор ма та от дел ни имущества)? Ето то ва 
тряб ва да раз бе рем.

2. Наследяване по за мества не, пря ко насле дя ва не и наслед-
стве на тран с ми сия

Аргументите за те за та, че от ка зът на въз хо дя щия в чет вър ти 
ред не пре чи за при зо ва ва не то на низ хо дя щия, са в то ва, че 
съглас но ТР № 3/1994 г. на ОСГК и спо ред текста на чл. 8, ал. 4, 
изр. 2 ЗН в чет вър ти наслед ствен ред ня ма насле дя ва не по пра во 
на за мества не, а то е пря ко и по гла ви.

3 Цанкова, Ц. Цит. съч., 72–73, а съ що и авторите, ци ти ра ни в пред ход на та 
бележка, на по со че ни те места.
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Почитаемият чи та тел мо же сам да се за поз нае с по со че но то 
тъл ку ва тел но ре ше ние, с текста на за ко на, как то и със за ко но да-
тел ни те мо ти ви по приема не то на чет вър тия наслед ствен ред, 
които са достъп ни4, и да се убе ди, че ни къ де не е из ра зе на во ля за 
уста но вя ва не на пра ви ло, че от ка зът от наслед ство на въз хо дя-
щия в чет вър ти ред во ди до при зо ва ва не то на низ хо дя щия му 
наслед ник от по-да леч на сте пен.

Волята е би ла да ня ма насле дя ва не по ко ле на, а на гла ва, 
как то и да се уста но ви приори тет на по-близ ка та па рен те ла пред 
по-да леч на та, ка то се под ре дят съ ребре ни те род ни ни в ре да – и 
ни що по ве че. Не и да се про ме нят пра ви ла та за приема не и от каз 
от наслед ство, които са уре де ни в дру га гла ва на ЗН – чет вър та.

Всъщност, ко га то се каз ва, че насле дя ва не то в чет вър ти 
наслед ствен ред е пря ко, а не по за мества не, има просто ед но не-
до ра зу ме ние. Наследяването по за мества не съ що е пря ко – de jure 
proprio. Наследникът по за мества не („по пра во на пред ста ви тел-
ство“ по тер ми но ло гията на ЗН-1890) е при зо ван пря ко към 
насле дя ва не то на насле до да те ля то га ва, ко га то не го вият соб ствен 
насле до да тел е по чи нал пре ди насле до да те ля или е не достоен да 
го насле ди, ка то до ри от ка зът от наслед ство то на за мества ния 
или не достойн ство то за насле дя ва не на то зи пряк, за местван 
насле до да тел не ли ша ва наслед ни ка по за мества не от пра во то му 
на насле дя ва не на насле до да те ля.

Друго е при наслед стве на та тран с ми сия по чл. 57 ЗН, при 
която наслед ни кът е при зо ван към насле дя ва не на ед но ли це, в 
чието наслед ство има не упраж не но пра во на насле дя ва не на 
преж де по чи нал насле до да тел. Наследникът мо же да приеме или 
да се от ка же от наслед ство то на по-да леч ния насле до да тел са мо 
ако приеме наслед ство то на меж дин ния насле до да тел. Това е та-
ка, за що то наслед ни кът по тран с ми сия не по лу ча ва наслед ство то 
на соб стве но ос но ва ние и пря ко от пър во на чал ния насле до да тел, 
а го по лу ча ва alieno jure, по наслед ство от своя не посред ствен 
насле до да тел, кой то е ум рял след пър во на чал ния, без да изя ви 

4 Стенографските про то ко ли от пър во то че те не на ЗИД ЗН на 79-ото за се да-
ние от 14 май 1992 г. и от вто ро то че те не на 106-ото за се да ние от 9 юли 1992 г. 
на 36-ото ОНС са достъп ни на сай та на Народното събрание, сек ция 
„Парламентарна дейност“, под сек ция „Стенограми от пле нар ни за се да ния“.



43Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 12/2022

во ля за приема не или от каз от неговото наслед ство. В та къв слу-
чай наслед ни кът по тран с ми сия мо же да приеме наслед ството са-
мо ако приеме и това на тран с ми тен та – за що то пра во то на насле-
дя ва не на пър во на чал ния насле до да тел е ед но от иму ществе ни те 
пра ва в наслед ство то на тран с ми тен та. Наследникът мо же и да се 
от ка же от наслед ство то на пър во на чал ния насле до да тел, ма кар и 
да е приел това на пре кия си насле до да тел.

Да се раз гра ни ча ва пря ко то насле дя ва не от насле дя ва не то по 
пра во на за мества не, е жон гли ра не с прав ни по ня тия без осо бе но 
зна че ние по действа щия ЗН5. Разлика по ЗН все пак има и тя е, че 
при от каз на един наслед ник, кой то насле дя ва „пря ко“, не го вият 
от каз по чл. 53 ЗН уго ле мя ва де ла на всич ки оста на ли съ наслед-
ни ци от съ щия ред, до ка то от ка зът на наслед ник по пра во на за-
мества не уго ле мя ва де ла са мо на не го ви те съ наслед ни ци от съ-
що то ко ля но. Фундаментална раз ли ка оба че по действа щия ЗН 
меж ду пря ко насле дя ва не и насле дя ва не по за мества не ня ма.

В настоящия слу чай ле ля та е би ла при зо ва на към насле дя ва-
не след смър т та на насле до да те ля. В ней на пол за е би ло по ро де но 
пра во на насле дя ва не. Ако тя е из вър ши ла от каз по чл. 52 ЗН от 
наслед ство то, пра во то ѝ на насле дя ва не окон ча тел но и без въз-
врат но се е по га си ло. Ако има дру ги наслед ни ци от съ ща та тре та 
сте пен – дру ги ле ли, чи чов ци или вуйчов ци, по си ла та на чл. 53 
ЗН тех ният дял ще се уго ле ми. Обаче ако та ки ва ня ма, не се при-
зо ва ват наслед ни ци те от чет вър та сте пен – пър ви те бра тов че ди, 
за що то те не са от след ващ наслед ствен ред. Без из рич на за ко но-

5 Значение на раз гра ни че нието меж ду пря ко насле дя ва не и насле дя ва не по 
за мества не е има ло по ЗН от 1890 г. с оглед на нор ма та на чл. 202, която ще бъ-
де ко мен ти ра на в настояща та статия, как то и с оглед на пра ви ло то на чл. 255 ЗН 
(1890), спо ред което този, кой то насле дя ва по заместване, ако иска на ма ле ние 
на да ре нията или за ве ща нията по ра ди на кър ня ва не на своята за па зе на част, 
тряб ва сам да прив не се в наслед ство то не са мо това, което насле до да те лят без-
въз мез д но е дал нему, но и това, което насле до да те лят без въз мез д но е дал на 
този, ко го то за мества (представлява). Вж. Венедиков, П. Система на бъл гар-
ско то наслед стве но право. Трето до пъл не но издание. С бе леж ки на ав то ра вър-
ху вто ро то издание, ре дак тор ски бе леж ки към тре то то из да ние и препра ща не 
към ак ту ал ния закон. Ред. Св. Иванов. С.: ИК „Петко Венедиков“, 2019, 39–41, 
под линия. Правило ка то то ва на чл. 255 ЗН-1890 в действа щия ЗН няма.
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ва нор ма в тях но ли це не мо же да въз ник не на но во ве че по га се но 
пра во на насле дя ва не.

Елементарно пра ви ло е, че ако ня ма наслед ни ци от един 
наслед ствен ред или всич ки наслед ни ци от един ред се от ка жат, 
то се при зо ва ват наслед ни ци те от след ва щия ред. Това пра ви ло е 
би ло за пи са но из рич но в чл. 201 ЗН (1890): „В наслед ство то по 
за ко на, частта на отреклия се уго ле мя ва дя ло ве те на не го ви те съ-
наслед ни ци: ако той е сам, наслед ство то ми на ва в след ва ща та 
след не го сте пен [„сте пен“, тук раз би ра на ка то наслед ствен ред, 
кла са наслед ни ци6 – б. а.]“.

Обаче съ ребре ни те род ни ни от тре та до шеста сте пен са в 
един общ ред, а не в ня кол ко наслед стве ни ре да.

Напълно погреш но напри мер в Решение № 2/12.03.2020 г. по 
т. д. № 1429/2019 г. на ВКС, I т. о., се приема, че наслед ни ци те в 
чет вър ти ред от тре та, от пе та и от шеста сте пен се при зо ва ват 
после до ва тел но след от ка зи от наслед ство на наслед ни ци от по-
мал ка сте пен. Ако за ко но да те лят иска ше да уста но ви та ко ва пра-
ви ло, ще ше да уч ре ди не до пъл ни те лен чет вър ти наслед ствен 
ред, а чет вър ти, пе ти и шести наслед ствен ред: чет вър тия – за ле-
ли те, чи чов ци те и вуйчов ци те, пе тия – за пър ви те бра тов че ди и 
дя до ви те и ба би ни те бра тя и сестри, и пр.

Мнозина мо же да смя тат то ва за не ло гич но и неспра вед ли-
во – напри мер за що, ко га то насле до да те лят е оста вил син и вну ци 
от то зи син, но не и дру ги род ни ни в след ва щи те ре до ве, при от-
ка за от наслед ство, из вър шен от си на, вну ци те не са при зо ва ни 
към насле дя ва не, а наслед ство то вместо то ва оти ва по чл. 11 ЗН у 
дър жа ва та и об щи на та? Точно та ко ва оба че е по ло же нието по-
настоящем при действа щия ЗН, из ра зе но образ но със сен тен цията 
„Отказалият се уби ва ко ля но то си“.

Противно на кри ти ку ва на та в настояща та ста тия те за, съ що-
то пра ви ло ва жи и в чет вър ти наслед ствен ред: от ка зът от наслед-
ство, из вър шен от ле ля та, во ди до „из чер п ва не на съ ребре на та ѝ 
ли ния“ по из ра за на Решение № 2/12.03.2020 г. по т. д. 
№ 1429/2019 г. на ВКС, I т. о. Нейното (на лелята) пра во на насле-
дя ва не се по га ся ва, а в пол за на низ хо дя щи те ѝ (пър ви те 

6 Така из рич но Венедиков, П. Цит. съч., с. 38.
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братовчеди) не се по раж да но во пра во на насле дя ва не. Причината 
е съв сем проста: ня ма за ко но ва раз по ред ба, която да пред виж да 
да се по раж да та ко ва пра во. Член 8, ал. 4, изр. 2 ЗН уреж да само 
конку рен цията меж ду па рен те ли те в рам ки те на съ щия наслед-
ствен ред, но не съз да ва ня кол ко наслед стве ни „под ре да“ в чет-
вър ти наслед ствен ред, ни то ня кол ко от дел ни наслед стве ни ре да.

3. Дял в насле дя ва не то и дял в дел ба та, или за лип с ва ща та 
нор ма на чл. 202 ЗН (1890)

Истинският проблем на кри ти ку ва на та в настояща та ста тия 
те за е, че тя иска да при ло жи при действието на ЗН пра ви ло, 
което е съ ществу ва ло по от ме не ния ЗН от 1890 г. и не е действа-
що пра во от април 1949 г. на сам.

Така съглас но чл. 202 ЗН-1890, кой то е досло вен пре вод на 
чл. 787 от френския Граж дан ски ко декс, ред. 1804 г., ни ко га не 
мо же да се за мества, чрез пред ста ви тел ство, един наслед ник, кой-
то се е отре къл; ако отреклият се е един ствен наслед ник в 
своята сте пен7, или ако всич ки те му съ наслед ни ци се отри-
чат, де ца та им идат по свое пра во и наслед ват по гла ва.

Това пра ви ло е да ва ло въз мож ност на низ хо дя щи те да 
участват в дел ба та на об щия пра ро ди тел въпре ки от ка зи те на тех-
ни те не посред стве ни насле до да те ли.

Правилото е би ло кри ти ку ва но в теорията не са мо у нас8, но 
и във Франция9 по ра ди не го во то не ло гич но раз по реж да не за 
насле дя ва не по гла ва. Така, ако насле до да те лят е оста вил два ма 
си нове, еди ният от които има два ма низ хо дя щи (свои си но ве или 
дъщери), а дру гият – три ма, то при насле дя ва не по пра во на за-
мества не от вну ци те пър ви те два ма вну ци ще по лу чат по 1/4 част 
от наслед ство то, а оста на ли те три ма вну ци – по 1/6 част, тъй ка то 

7 И в чл. 202 ЗН-1890, как то и в чл. 201 ЗН-1890 ду ма та „сте пен“ озна чава 
кла са наследници, наслед ствен ред. Преводът е лош, тъй ка то във френ ския 
ори ги нал е употре бе на ду ма та degré, която има зна че нието и на наслед ствен 
ред, до ка то в бъл гар ския юри ди чески език раз гра ни ча ва ме сте пен на род ство и 
наслед стве нопра вен ред. 

8 Венедиков, П. Цит. съч., с. 38, под линия.
9 Планиол, М. Елементарно ръ ко вод ство по граж дан ско право. Насле дя-

вания. Прев. Т. Наследников. С пред го вор от Й. Фаденхехт. С.: Народна пе чат-
ни ца „Витоша“, 1921, § 1779.
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вну ци те за местват по чи на ли те си пре ди насле до да те ля или не-
достой ни да го насле дят свои ба щи. Обаче, ако и два ма та си нове 
се от ка жат от наслед ство то, то пе ти ма та вну ци при действието на 
пра ви ло ка то то ва на чл. 202 ЗН-1890 ще насле дят по 1/5 ид. част.

4. Изводи
В обоб ще ние мо же да се по со чи, че насле дя ва не то в чет вър-

ти наслед ствен ред действи тел но съз да ва затруд не ния за съ деб на-
та прак ти ка и теорията. По мое мне ние оба че те зи затруд не ния 
произ ли зат по-ско ро от непра вил но раз би ра не и при ла га не на ос-
нов ни по ло же ния от наслед стве но то пра во, а не непре мен но от не 
на пъл но из чисте на та от неяс но ти фор му ли ров ка на за ко на.


